
 

TWIN-S 225 E:Изцяло електричен уред.
TWIN-S 315 H:Хидравличен уред с автоматичен контролер.
Характеристика
Основни параметри:
Челно заваряне и електрозаваряне комбинирани в един единствен уред.
Изцяло контролиран процес:Предпазва от допускане на грешки. Оптимизация времето 
на потребителя.
Лесен за употреба:Не е необходимо специално обучение за потребителя.
Пълно проследяване на работния процес:Лесно извлечение на данни за всяка една 
заварка посредством свързване към принтер или компютър. 
Графичен дисплей:За осъществяване на контрол и наблюдение на заваръчния процес.
Система за разчитане на данни:Оптичен писец или скенер. Свеждане на грешките до 
минимум.
Обем за четене на информацията:1,000 заварки с възможност за натрупване на 
информация.
Максимална гаранция и безопасност:Произведена в съответствие с Европейските 
стандарти за безопасност при машините(CE).
Приложение:Тръби:
Съединява всички видове термопластични тръби(полиетиленови, полипропиленови и 
др.)
 Област на приложение: 
Челна заварка
TWIN 225 E – Челно заваряване на тръби и фитинги от 63 мм до 225 мм.
TWIN 315 H - Челно заваряване на тръби и фитинги от 90 мм до 315 мм.
Електрофузионна заварка
Ел.заварка на всички стандартни електрофузионни фитинги на пазара. 
Работно налягане:Без ограничения за налягането на тръбите, които трябва да бъдат 
съединени.
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TWIN-S 225 E:Completely electrical unit.
TWIN-S 315 H:Hydraulic unit with automatic controller.
Specifications
Universal:
Butt fusion and electrofusion in one single unit. Reduction of the number of units.
Total controlled process:Avoids human error. Optimisation of user time.
Easy to use:The user does not need specific training.
Total traceability:Easy on-screen retrieval of data on any joint by connection to printer or PC.
Graphic display:For the control and monitoring of fusion processes.
Reading system:Optic pen or scanner. Minimisation of errors.
Reading capacity:1,000 welds with memory overflow option.
Maximum guarantee and safety:Manufactured in compliance with European machine safety 
standards (CE).
> Applications
Pipes : Capable of jointing any type of thermoplastic pipe (polyethylene, polypropylene, etc.).
Range of application : 
Butt fusion
TWIN 225 E - Butt fusion of pipes and fittings from 63 mm
to 225 mm.
TWIN 315 H - Butt fusion of pipes and fittings from 90 mm
to 315 mm.
Electrofusion:
Electrofusion of all standard electrofusion fittings on the market.
Working pressures : No limitations to the pressures of the pipes to be jointed.
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